Gem
~

I lllll llllll 111111111111111 11111111111111111111 IIIII IIII IIII

Ministerie van Economische zaken en Klimaat
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Geachte heer Van 't Wout,
U heeft ons, overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, en de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
op basis van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening, in de gelegenheid gesteld om een overlegreactie te geven op
het Voorontwerp-lnpassingsplan (VO-IP) 380 kV Zuid-West (Oost). ln deze brief leest u onze gezamenlijke reactie.
Het VO-IP is met een gevoelenspeilende raadsmededeling voorgelegd aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom. De
strekking van de raadsmedeling was dat wij vooralsnog geen aanleiding zien om inhoudelijk op het plan te reageren. Het
VO-IP is vervolgens in de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie op 14 april 2021 besproken. Tijdens de
behandeling zijn er, afgezien van één aandachtspunt, geen bezwaren tegen het VO-IP naar voren gekomen.
Vanuit de raad is nadrukkelijke aandacht gevraagd voor draadslachtoffers. Hiermee doelen zij op vogels die tegen de
draden van de hoogspanningsverbinding aanvliegen. De raad heeft aangegeven dat draadslachtoffers zoveel mogelijk
voorkomen moeten worden.
Hierbij brengen wij het aandachtspunt van de raad aan u over. Behalve bovenstaande opmerking zien wij vooralsnog
geen verdere aanleiding om inhoudelijk op het plan te reageren.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,
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Dhr. J.L.A.M. Rutten

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact www.bergenopzoom.nl

Dhr. dr. F.A. Petter

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl
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